
Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały  
Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Myszkowskiego, od dnia 1 września 2022 roku        

 
Zarząd Powiatu w Myszkowie zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe 
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3  
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania 
propozycji zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego, od dnia 1 września 2022 roku. 
 

Projekt uchwały i formularz propozycji zmian dostępny jest na stronie internetowej 
Powiatu Myszkowskiego: www.powiatmyszkowski.pl 
Ewentualne propozycje zmian proszę przekazywać:  

− pocztą elektroniczną na adres: es@powiatmyszkowski.pl podając w temacie:   
„projekt uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 
Powiatu Myszkowskiego, od dnia 1 września 2022 roku.” 
faksem na numer: 34/315 91 60 

− pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Wydział Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków 

− bezpośrednio do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, pok. 510, 
V piętro. 

 
Termin przyjmowania propozycji zmian do projektu uchwały upływa z dniem 

 
28 czerwca 2022 roku 

 
 
Załączniki: 

1. projekt uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze 
Powiatu Myszkowskiego, od dnia 1 września 2022 roku. 

2. Formularz propozycji zmian do projektu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:es@powiatmyszkowski.pl


Formularz propozycji zmian projektu uchwały Rady Powiatu w Myszkowie  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego,  

od dnia 1 września 2022 roku. 
 

Dane podmiotu zgłaszającego propozycje 
 

Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy 
 
 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi/ funkcja zgłaszającego w organizacji 
pozarządowej 
 
 

Dane teleadresowe organizacji (adres do korespondencji, telefon, e-mail) 
 
 
 

Propozycje zmian do projektu przedmiotowej uchwały 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie dokonania zmiany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data i podpis osoby zgłaszającej propozycje 
 
 
 

 

-Dziękujemy- 

 

 

 



PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……………….  

RADY POWIATU W MYSZKOWIE  

z dnia ................ 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego,  

od dnia 1 września 2022 roku 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 39 ust. 7 i ust. 8 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 
zm.), Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje 
 

§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2022 roku: 
1) plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Myszkowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. Plan stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) plan sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat 
Myszkowski. Plan stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 1. Traci moc Uchwała Nr X/64/2019 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 maja 
2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego, od dnia  
1 września 2019 roku. 
2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 lipca 
2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2019 Rady Powiatu w Myszkowie  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego, od dnia 1 września  
2019 roku. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr      /   /2022 
Rady Powiatu w Myszkowie 
z dnia  ………….  2022 roku 

 

Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół 
ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego 

prowadzonych przez inne organy prowadzące. 
 

I. Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Myszkowski 

 

czteroletnie licea ogólnokształcące  

1. Liceum Ogólnokształcące im. mjr H. Sucharskiego w Myszkowie, 
ul. 11 Listopada 19, 42-300 Myszków  

2. Liceum Ogólnokształcące w Żarkach  
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, 
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki 

3. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, 
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków 

4. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, 
ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków 

pięcioletnie technika 

1. Technikum nr 1 w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, 
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków 

2. Technikum nr 2 w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, 
ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków 

3. Technikum w Żarkach  
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, 
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki 

trzyletnia branżowa szkoła I stopnia 

1. Branżowa Szkoła I stopnia w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, 
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków 

dwuletnia branżowa szkoła II stopnia 

1. Branżowa Szkoła II stopnia w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, 
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków 

szkoły policealne 

1. Szkoła Policealna w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, 
ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków 

2. Szkoła Policealna w Żarkach  
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, 
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki 

 



 
 

II. Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Myszkowski,  

w których funkcjonują klasy dotychczasowego czteroletniego technikum  

 

pięcioletnie technika 

1. Technikum nr 1 w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, 
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków 

2. Technikum nr 2 w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, 
ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków 

3. Technikum w Żarkach  
w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, 
ul. Myszkowska 50, 42-310 Żarki 

 
III. Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze Powiatu 

Myszkowskiego prowadzone przez inne organy prowadzące 

czteroletnie liceum ogólnokształcące  

1. Liceum Ogólnokształcące  
im. M. Skłodowskiej-Curie w Koziegłowach, 
w Zespole Szkół w Koziegłowach, ul. 3 Maja 12, 42-350 Koziegłowy, 
organ prowadzący Gmina Koziegłowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr      /   /2022 
Rady Powiatu w Myszkowie 

z dnia  ……..   2022 roku 
 
 

 

Plan sieci publicznych szkół specjalnych  
prowadzonych przez Powiat Myszkowski 

 
 

I. Publiczne szkoły specjalne prowadzone przez Powiat Myszkowski 

 
 

trzyletnia branżowa szkoła I stopnia specjalna 
  

1. Specjalna Branżowa Szkoła I stopnia w Myszkowie  
w Zespole Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie, 
ul. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków 
  

trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 
 

1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Myszkowie 
w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, 
ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY   NR   /     /2022 
RADY POWIATU W MYSZKOWIE  

z dnia  ……….. 2022 roku 
 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego,  

od dnia 1 września 2022 roku 

 
Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), Rada Powiatu ustala plan sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom  

i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu realizację odpowiednio obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki. 

Nowy plan sieci szkolnej wyszczególniony w załącznikach do niniejszej 

uchwały. został przygotowany w związku z:  

1) przejęciem przez Powiat Myszkowski, do prowadzenia od Gminy Myszków Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie, która od 1 września 2022 r. 

zostanie włączona w struktury Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, 

2) zakończeniem funkcjonowania w czteroletnich liceach ogólnokształcących klas 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy – Prawo oświatowe plan sieci publicznych  

szkół zostanie przesłany do Śląskiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania 

pozytywnej opinii. 

Przedmiotowa uchwała Rady Powiatu w Myszkowie jest zaliczana do aktów 

prawa miejscowego, w związku z tym podlega konsultacjom z organizacjami 

pozarządowymi. W tym celu przygotowano zaproszenie do wzięcia udziału przez 

organizacje pozarządowe w konsultacjach i formularz propozycji zmian do projektu 

uchwały.  

 

 


